
МАКРОЕКОНОМІКА 

1. До чистих інвестицій належать: 

2. Попередньо створена вартість не повинна враховуватися при визначенні 

сукупної виготовленої вартості у національній економіці для того, щоб: 

3. Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених в країні протягом року - це: 

4. Яке з наступних рівнянь характеризує формування доходу? 

5. До трансфертних платежів належать: 

6. Чистий експорт є позитивним, коли: 

7. Підприємницькі заощадження - це: 

8. Прямий податок-це: 

9. Дохід від власності містить надходження від:  

10. Чисті інвестиції - це: 

11. Номінальний ВНП визначається за цінами: 

12. У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно 

з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне 

зростання? 

13. Дохід кінцевого використання - це:  

14. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 7%, а чисельність населення на 5%, 

то: 

15. Які із запропонованих заходів Ви вважаєте найбільш прийнятними для 

стимулювання заощаджень? 

16. Які із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають 

суть поняття "гранична схильність до споживання"? 

17. Використовуючи наведені варіанти відповідей покажіть зв'язок між 

граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до 

заощадження: 

18. Використовуючи наведені приклади, дайте визначення індивідуальних 

заощаджень: 

19. Яка із наведених відповідей розкриває особливості точки "трогового рівня " 

індивідуального споживання? 

20. За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все, 

від: 

21. Яке із перерахованих відношень, на Вашу думку, характеризує пряму 

залежність? 

22. Яке твердження є правильним: "При зменшенні доходу вінцевого 

використання... ": 

23. Рецесійний розрив знаходить своє відображення у: 

24. Кейнсіанська теорія споживчих витрат стверджує: 

25. У моделі "сукупний попит-сукупна пропозиція" зростання рівня цін, 

обумовлює: 

26. Якщо реальний ЧНП зменшиться на 50 у.г.о., то споживчі витрати: 

27. Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5, то 

якого значення досягне мультиплікатор? 



28. На фінансовому ринку відбувається: 

29. Саморегульована ринкова система гарантує: 

30. Попит на працю: 

31. Якщо люди стають менш бережливими, то при інших незмінних умовах: 

32. Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат: 

33. Державний борг-це сума попередніх: 

34. Інфляція - це податок на: 

35. Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслідок 

зростання державних витрат: 

36. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет 

буде: 

37. Відносні витрати з обслуговування державного боргу вимірюються: 

38. Ефект витіснення передбачає, що: 

39. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли: 

40. Однією з реальних проблем державного боргу є: 

41. Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається: 

42. Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ЧНП, він може: 

43. Норма обов'язкових резервів: 

44. Якщо всі банки надають гроші у позику, створюючи поточні рахунки. В 

результаті грошова маса: 

45. Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки: 

46. У банку X - одному з багатьох банків, є депозит величиною 10000 доларів. 

Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму 

наданих позик максимум на: 

47. Надлишкові резерви комерційного банку складаються з:  

48. Максимально можливе збільшення суми безстрокових внесків дорівнює: 

49. Яке з наведених тверджень є неправильним: 

50. Яке з наведених тверджень складає фундаментальну основу балансових зв 

'язків? 

51. Кон'юнктура - це: 

52. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: 

53. Матеріальною основою малих циклів є: 

54. Матеріальною основою великих циклів є: 

55. Значення якого з наступних показників знижується після настання фази 

підйому і зростає після настання фази падіння? 

56. У період депресії найбільше скорочується: 

57. Економічний цикл, за кейнсіанською моделлю, пов 'язаний з: 

58. Інфляція витрат обумовлена зростанням: 

59. Інфляційний розрив обумовлюється зростанням: 

60. Інфляційний податок - це: 

61. Крива Філіпса показує взаємозв’язок між: 

62. Більшість сучасних економістів вважає, що у короткостроковому періоді 

конфігурація кривої Філіпса залежить від: 



63. Інфляцію, зумовлену надлишковим попитом, можна проілюструвати 

зрушенням кривої: 

64. Інфляція попиту виникає в умовах, коли: 

65. Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо: 

66. Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії 

безробітних, які охоплені: 

67. Робітник, який звільнився за власним бажанням без зміни професії і входить до 

складу робочої сили, але поки що не знайшов роботу, потрапляє до категорії 

безробітних, які охоплені: 

68. Якщо людина асоціальна, то вона: 

69.  Якщо фактичне безробіття складає 16%, а природне 3%, то циклічне буде 

дорівнювати? 

70. Недостатній сукупний попит призводить до зростання рівня: 

71. Згідно з законом Оукена двопроцентне підвищення фактичного рівня 

безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного 

обсягу ВНП від реального складає: 

72. Якщо номінальний дохід кінцевого використання підвищився на 8%, а рівень 

цін зріс на 10%, то реальний дохід кінцевого використання: 

73. Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то: 

74. Крива Філіпса фіксує зв'язок між: інфляцією та: 

75. Активне сальдо платіжного балансу України збільшиться, якщо: 

76.  Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т вугілля, використовуючи одну 

одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т вугілля, 

використовуючи також одну одиницю ресурсів. 

77. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України зниження 

ціни гривні з 20 до 15 центів США? 

78. Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші 

торговельні бар'єри необхідні для: 

79. Економічне зростання може бути проілюстроване: 

80. Економічне зростання вимірюється: 

 

81. Що вивчає макроекономіка: 

 

82.  Об’єктом макроекономіки є: 

 

83.  Предметом макроекономіки є: 

 

84.  Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні: 

 

85. Який сектор не належить до макроекономічних суб’єктів? 

 

86. Макроекономічні моделі будуються для: 

 



87. До складу ВВП, який обчислюється за методом доходів, належить: 

 

88. Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні: 

 

89. Трансфертні платежі – це: 

 

90.  Особистий дохід – це: 

 

91.  Номінальний ВВП визначається за цінами: 

 

92.  Дефлятор ВВП дорівнює відношенню. 

 

93.  ВВП країни А у ринкових цінах збільшився на 7% порівняно з попереднім 

роком. За цей час рівень цін зріс на 3 %. Яким буде реальне зростання: 

 

94.  Якщо обсяг реального ВВП країни Б зменшився на 7 %, а чисельність 

населення на 5 %, то: 

 

95.  При зіставленні ВВП країн має бути додержано таких вимог: 

 

96. Ринкова вартість усіх кінцевих благ, вироблених у межах країни протягом 

року, - це: 

 

97. Додана вартість товару – це: 

 

98. Національний доход – це: 

 

99. У чому сутність поняття „зайнятість”: 

 

100. Повна зайнятість забезпечується в умовах: 

 

101. Якщо людина звільняється з роботи за власним бажанням, то виникає 

безробіття: 

 

102. Якщо працівник втратив роботу у зв’язку зі скороченням обсягів 

виробництва, то виникає безробіття: 

 

103. Відставання фактичного ВВП від потенційного спричинюється безробіттям: 

 

104. Людина, яка у ближчому майбутньому надіється отримати роботу: 

 

105. Дж. М. Кейнс вважав, що: 

 



106. Згідно закону Оукена, перевищення фактичного рівня безробіття над 

природним на 3%, вказує на те, що відставання фактичного рівня ВВП від 

реального складає: 

 

107. З погляду класичної теорії причиною циклічного безробіття є: 

 

108. Крива Філліпса у короткостроковому періоді відображає зв’язок між 

безробіттям та: 

 

109. Крива Лоренца відображає: 

 

110. Що не є проявом макроекономічної нестабільності: 

 

111. На сукупний попит ціни впливають: 

 

112. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується: 

 

113. До цінових чинників сукупного попиту належать: 

 

114. Сукупна пропозиція – це обсяг: 

 

115. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту 

спричиняє: 

 

116. Зміни в економіці, які графічно можна зобразити як рух уздовж 

горизонтального відрізку кейнсіанської кривої сукупної пропозиції, 

супроводжуються: 

 

117. Якщо рівень цін зростає, а виробництво скорочується, то це викликано 

зсувом кривої: 

 

118. Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції: 

 

119. Якщо податки на підприємництво зростуть, це приведе до зменшення: 

 

120. При переході від натурального господарства до ринкового, прямий продукт 

обміну (бартер) поступився місцем грошам. Це відбулося у зв’язку з тим, що 

бартер: 

 

121. М1 включає: 

 

122. До функцій грошей не належать: 

 



123. Емісія готівкових грошей – це: 

 

124. Що має на меті Національний банк, підвищуючи облікову ставку: 

 

125. Якщо норма обов’язкових резервів комерційного банку становить 100%, то 

величина грошового мультиплікатора дорівнює: 

 

126. Надлишкові резерви комерційного банку – це: 

 

127. Норма обов’язкових резервів запроваджується, як засіб: 

 

128. На обсяг якого з елементів ВВП найбільше впливає зміна відсоткової 

ставки: 

 

129. Щоб збільшити грошову пропозицію, національний банк має: 

 

130. Якщо реальний ВВП країни зменшиться, то за постійної швидкості 

обертання грошей: 

 

131. Попит на гроші як активи залежить від: 

 

132. Комерційний банк може випускати в обіг безготівкові гроші в межах: 

 

133. Яка операція Центрального банку зменшує кількість грошей в обігу: 

 

134. Термін “облікова ставка” означає: 

 

135. Якщо Центральний банк планує зменшити пропозицію грошей, то він може: 

 

136. Із перелічених функцій Центрального банку назвіть ту, якої він не виконує: 

 

137. Які функції виконують комерційні банки? 

 

138. Як суб’єкт макроекономічного регулювання ринок не може: 

 

139. Державна політика в галузі витрат і оподаткування називається: 

 

140. Дефіцит державного бюджету утворюється, якщо: 

 

 


